
         Lubsza, 25.07.2014r. 

GK.272.30.2014 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

I. Zamawiający: 

 

Gmina Lubsza, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza 

tel/fax 77 411 86 30 

e-mail: gk@lubsza.ug.gov.pl  lub lubsza@lubsza.ug.gov.pl 

zaprasza do złożenia oferty na:  

„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubsza” 

II. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

Lubsza, bazy danych dotyczącej gospodarki energią w sektorach: publicznym, prywatnym i 

przemysłowym gminy.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem:  

a) opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubsza;    

b)  identyfikację funkcjonujących systemów grzewczych na terenie Gminy Lubsza;  

c) stworzenie  w oparciu  o platformę  informatyczną  Quantum  GIS (lub podobnej) bazy  

danych  zawierającej  wyselekcjonowane  i usystematyzowane  informacje pozwalające  na  

ocenę  gospodarki  energią  Gminy Lubsza  w jej  sektorach  i obiektach  oraz  inwentaryzację  

systemów grzewczych z terenu Gminy Lubsza i stworzenie  mapy  emisji  gazów 

cieplarnianych, wraz z przeszkoleniem dwóch osób wybranych przez Zamawiającego w 

zakresie obsługi przedmiotowej bazy;  

d) szkolenia  dla  pracowników  Urzędu  Gminy w Lubszy,  na  temat  problematyki  związanej  

z tworzeniem,  wdrażaniem  i monitorowaniem  planów gospodarki niskoemisyjnej;  

e) informacja  i promocja  dotycząca  udziału  POIiŚ  w stworzeniu  planu  gospodarki  

niskoemisyjnej  oraz  upublicznienie  informacji o opracowaniu planu (w miejscu wskazanym 

przez gminę).  

1.  Plan niskoemisyjny dla Gminy Lubsza  ma określać:  

- główne i szczegółowe cele gospodarki niskoemisyjnej,   

- założenia do jego przygotowania,   

- stan istniejący wraz z identyfikacją obszarów problemowych,  
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- działania zaplanowane na cały okres objęty planem oraz środki na ich realizację,  

- wskaźniki monitorowania.  

2.  Główne cele planów gospodarki niskoemisyjnej  

Plany gospodarki niskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych 

w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:  

- redukcji emisji gazów cieplarnianych,  

- zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,  

- redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej. 

3.  Z  uwagi  na  brak  możliwości  zaplanowania   konkretnych  działań i budżetów  na  okres 

7 lat,  plan  powinien  określać zakres  działań  operacyjnych obejmujący najbliższe 3-4 lata 

od zatwierdzenia planu. Przedstawione działania muszą być spójne z Wieloletnimi 

Prognozami Finansowymi WPF Gminy Lubsza.  

 4.   Podstawowe wymagania wobec planu:  

a) przyjęcie do realizacji planu poprzez uchwałę Rady Gminy Lubsza  (wpisanie do WPF),  

b) aktualność planu na moment rozliczania umowy o dofinansowanie w ramach działania 9.3, 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej.  

c) wskazanie mierników osiągnięcia celów,  

d) określenie źródeł finansowania,  

e) plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji (procedury),  

f) spójność z innymi planami/programami (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

program ochrony powietrza),  

g) zgodność z przepisami prawa w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

h) kompleksowość planu, tj.: wskazanie zadań inwestycyjnych, w następujących obszarach,      

m. in.:  

- zużycie energii w budynkach/instalacjach (budynki i urządzenia komunalne, budynki i 

urządzenia usługowe, budynki mieszkalne, oświetlenie uliczne;  

 - zużycie energii w transporcie (transport publiczny, transport prywatny i komercyjny) 

5.  Zalecana struktura planu  

a) Streszczenie  

b) Ogólna strategia  

•  Cele strategiczne i szczegółowe  

•  Stan obecny   

•  Identyfikacja obszarów problemowych   



•  Aspekty organizacyjne i finansowe (struktury organizacyjne, zasoby ludzkie, zaangażowane 

strony, budżet, źródła finansowania inwestycji, środki finansowe na monitoring i ocenę)  

c) Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla   

d)  Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem  

•   Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania  

• Krótko/średnioterminowe działania/zadania (opis, podmioty odpowiedzialne za realizację, 

harmonogram, koszty, wskaźniki).  

6. Wskaźniki monitorowania  

a) poziom redukcji emisji CO2 w stosunku do lat poprzednich (1990 bądź innego możliwego do 

inwentaryzacji),  

b) poziom redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do przyjętego roku bazowego.  

c) udział zużytej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,  

d) w celu wyznaczenia poziomu redukcji zużycia energii, uzyskanej poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej zaleca się korzystanie z danych zawartych w audytach 

energetycznych.  

7. Szkolenia dla pracowników Urzędu na temat planów gospodarki niskoemisyjnej tj. 

opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej, realizacji i monitoringu,  wykorzystania  

dostępnych źródeł danych dotyczących zużycia energii i emisji dwutlenku węgla,  

finansowania  realizacji  Planu.  Szkolenie powinno być przewidziane w dwóch terminach 

(minimum 2 – 3 godziny każde).   

8. Upublicznienie informacji o opracowaniu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy 

Lubsza” oraz działania informacyjne i promocyjne, dotyczące udziału dofinansowania  POIiŚ  

w jego  stworzeniu  będą  prowadzone  przez  cały  okres  opracowania  Planu  (plakaty  w 

ilości ok. 42  sztuk,  ulotki  dla  mieszkańców w ilości 2800 – ulotki wraz z ankietami 

powinny być dostarczone na nieruchomości oraz prezentacja multimedialna zamieszczona na 

stronie.  

 

III. Zamówienie należy wykonać w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy. 

 

IV. Termin złożenia oferty: 14.08.2014r. do godz. 15.00 (oferta w formie papierowej). 

 

V. Miejsce złożenia oferty: sekretariat Urzędu Gminy w Lubszy 

49-313 Lubsza, ul. Brzeska 16. 

 



VI. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną brutto za wykonanie 

całości zadania. 

 

VII. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zapytania:  Jacek Chabior,                           

tel. 77 411 86 30 w.136 

 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, gdzie będzie realizowany przedmiot 

zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania 

oferty. 

 

Do danego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgyydmnjtg44ti

